
Κ α τ ά λ α β ε ς   τ ώ ρ α...
 

Κατάλαβες τώρα... γιατί σε λέγανε «εθνικιστή» όταν έλεγες πως αγαπάς την Πατρίδα σου;  

Για να την πουλήσουν πιο εύκολα.  

Γι' αυτούς κάθε λέξη που αρχίζει από -εθν και -ελλ ήταν και είναι εµπόδιο όταν ακούγεται 

µέσα στο µαντρί τού " εκσυγχρονισµού" που µας µπουζούριασαν.  

  

Κατάλαβες τώρα... γιατί σε λέγανε «ρατσιστή»;  

Γιατί σε πολύ λίγο δεν θα είσαι ιδιοκτήτης τής  πατρίδας σου· θα είσαι ένας κάτοικος µιας 

χώρας που θα ανήκει στους παγκόσµιους τραπεζίτες και στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι 

παριστάνουν την... κυβέρνηση.  

  

Κατάλαβες τώρα γιατί πριονίσανε την παιδεία και την υποβάθµισαν σε " εκπαίδευση";  

Για να σε κάνουν υπαλληλάκο των 3,60.  

Να σε βάλουν πίσω από τον πάγκο των µπακάλικών τους που απλώσανε στη χώρα σου, να 

σερβίρεις καφέδες και να πηγαίνεις µε το παπί πίτσες στα  πάρτι τού Χριστοφοράκου.  

   

Κατάλαβες τώρα γιατί κατέστρεψαν µεγάλες υγιείς ελληνικές βιοµηχανίες  

(ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, AΙΓΑΙΟ, ΧΡΩΠΕΙ, 

ΠΥΡΚΑΛ)  

και έκαψαν σε διάστηµα 2 µηνών µεγάλα ελληνικά πολυκαταστήµατα  

(ΜΙΝΙΟΝ, ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ);  

Για να βρουν άνετα χώρο, χωρίς προσπάθεια, τα δικά τους µπακάλικα  

που διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να µπουν στην ελληνική αγορά... 

 

Κατάλαβες τώρα γιατί σου δίνανε τζάµπα  κάρτες οι τράπεζες;  

Για να σου πάρουν το πατρικό σου. ∆εκάρα δεν  δίνανε για τις δόσεις σου.  

Με χαρτιά τυπωµένα σου πήραν και σου παίρνουνε το σπίτι, το χωράφι, το µαγαζί.  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί σε χώσανε στο χρηµατιστήριο;  

Όταν ένας πρωθυπουργός τής χώρας προέτρεπε τον απλό κόσµο να βάλει το κοµπόδεµά 



του στο στηµένο παιγνίδι τού χρηµατιστηρίου, δεν εννοούσε ακριβώς τις παραγωγικές 

επενδύσεις, αλλά τον τζόγο.  

   

Κατάλαβες τώρα ότι κάποιοι γίνανε πάµπλουτοι σε µια νύχτα ανταλλάσσοντας τον πλούτο 

σου, τον ιδρώτα σου, µε αέρα;  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί γουστάρουν τόσο την... "ελεύθερη αγορά";  

Για να κλείσει ο µπακάλης τής γειτονιάς και να στέλνεις τον κόπο σου στα 

µεγαλοµπακάλικα τής Γερµανίας.  

Σε βγάλανε, ψαράκι, από τη γυάλα σου και στη συνέχεια σε πέταξαν στον ωκεανό µε τα 

σκυλόψαρα, που έχουν τους δικούς τους κανόνες... διατροφής.  

  

Κατάλαβες τώρα γιατί αγαπάνε τους "µη νόµιµους µετανάστες" τόσο πολύ οι εκλεγµένοι 

«....» µας;  

Για να κάνουν µε τη δυστυχία εκείνων κι' εµάς δυστυχισµένους.  

 

Κατάλαβες τώρα, ψαράκι, πόσο αξίζει η γυάλα σου;  

Γιατί αυτή είναι η καλύτερη γωνιά στον κόσµο - το καλύτερο οικόπεδο - και την 

κοστολογούν µόλις 300 δις συµπεριλαµβανοµένων και τών... αρχαιοτήτων.  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί αλλάζουν το ονοµατάκι στην Εθνική σου Οδό;  

Θέλεις 20? πλέον για να πας από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη χρησιµοποιώντας την Εθνική 

σου Οδό, ενώ ήταν υποχρέωση τού κράτους να την κατασκευάσει και όχι να την 

ξεπουλήσουν στον κάθε " όµορφο" που παριστάνει τον... εργολάβο.  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί σου πουλάνε φθηνά τα... χαζοκούτια;  

Για να σε κάνουν να τρως κουτόχορτο στα λιβάδια τών... σήριαλς.  

Για να σε πετάνε µπαλάκι από τη µεσηµεριανή χαζοβιόλα στον απογευµατινό  

πληρωµένο τελάλη της προπαγάνδας τους. Από το πρωί µέχρι το βράδυ µια θλιβερή 

παρέλαση υπερεκτιµηµένων " τίποτα", µε καµιά ειδικότητα, στον αέρα.  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί σ' έδιωξαν από το χωριό και από τη γη σου, δίνοντάς σου µια θέση 

στο... "δηµόσιο";  

Για να τα δώσουν δωρεάν στους νέους... "εποίκους".  



 

Κατάλαβες τώρα γιατί πρέπει το ζευγάρι να δουλεύει σε δυο δουλειές,  

ενώ ο παππούς θα πρέπει να δουλεύει ακόµα και στα... 70 του;  

Για να µεγαλώνουν τα παιδιά µόνα τους χωρίς κανένα προσανατολισµό και αρχές.  

Για να χαθεί η «καταραµένη» φυλή σου. Τούτο το ξέρουν πολύ καλά και γι' αυτό  

προωθούν την... υπογεννητικότητα.  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί στη Βουλή δεν µπαίνει κανένας σοβαρός άνθρωπος;  

Επειδή αυτός δεν θέλει ν' ανήκει στον θίασο τών 300 που προδιαγράφουν οι κοµµατικές 

λίστες, τις οποίες  συντάσσουν κυρίαρχα οι ντόπιοι τοποτηρητές της παγκοσµιοποίησης 

µαζί µε τις " άγιες οικογένειες" τού τόπου.  

Έτσι, στο θέατρο που λέγεται... Βουλή, δεν θα βρείτε σήµερα σχεδόν κανέναν από τους 

λαµπρούς Έλληνες διανοητές και επιστήµονες, επειδή δεν είναι... θεατρίνοι.  

 

Κατάλαβες τώρα γιατί τα κάνουν όλ' αυτά;  

Επειδή είναι υπεύθυνοι για τον κάθε ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ...ΓΕΝΝΗΘΕΙ,  

για την κάθε ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ...ΓΕΝΝΗΘΕΙ.  

Γιατί δεν θέλουν άλλους Έλληνες σ' αυτόν τον τόπο.  

Ούτε στο γένος, ούτε στη σκέψη.  

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ! Οι κύριοι αυτοί και τα όργανά τους συντελούν µια νέα µορφή 

γενοκτονίας στην πατρίδα σου και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτοί είναι εκείνοι 

που τη σχεδίασαν και την εκτελούν!  

 

Αγαπητοί φίλοι. Αν βρείτε το παραπάνω κείµενο ενδιαφέρον και πραγµατικό, 

παρακαλείσθε να το προωθήσετε.  

Στις µέρες που ζούµε η ενηµέρωση είναι µια µορφή αντίστασης που µας την προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογία την οποία και χρησιµοποιούν κατά κόρον οι εξωθεσµικές δυνάµεις 

που δρουν πάντα στο... σκοτάδι.  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΜΑΡΙΑ  ΚΑΛΑΜΑΡΗ 


